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637. 
Врз основа на членов 6 од Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕКАР-
СКИ КВАС И ШПИРЈГГ СУРОВ И РАФИНИРАН 
И ЗА МЕТОДИТЕ ЗА НИВНИТЕ ИСПИТУВАЊА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Пекарски квас — — — — JUS Е.М1.050 
Шпирит суров и рафиниран — — ЈЃТЈЅ Е.М3.020 
Методи за испитување на произво-

дите на Индустријата на вриење-
то. Испитување на пекарскиот 
квао — — — — — — — JUS Е.М8.020 

Методи за испитување на производи-
те на индустријата на вриењето. 
Испитување на суров и рафиниран 
шпирит — — — — JUS Е.М8.030 
2. Наведените југословенски стандарди обја-

вени се во посебно издание на Сојузната коми-
сија за стандардизација, кое е составен дел од ова 
решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 ноември 1958 година. 

Бр. 3634 
20 август 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ е. .р 

638. 
Врз обнова на членот 75и од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1^57, 24/57, 
31/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од На-
редбата за задолжително договарање за цените за 
свежа слива, сува слива и ракија произведена од 
сливи („Службен лист на ФНРЈ", бр, 30/58) и со 
точката 1 од Наредбата за договарањето за цените 
по кои земјоделските задруги ќе ги купуваат сел-
скостопанските производи од индивидуалните про-
изводители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), 
претставниците на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјоделските задру-
ги на НР Србија, на Главниот сојуз на седскостопан-
ските задруги на НР Хрватска, на Главниот задру-
жен сојуз на НР Босна и Херцеговина, на Главниот 
задружен сојуз на НР Словенија, на Главниот за-
дружен сојуз на НР Македонија и на Главниот за-
дружен сојуз на НР Нона Гора постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА СЛИВИТЕ И НА 

РАКИЈАТА ОД СЛИВИ ОД РОДОТ НА 
1958 ГОДИНА 

1. Овластените претставници на Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на зем-

јоделските задруги на НР Србија, на Главниот со-
јуз на селскостопанскитв задруги на Хрватска, 
на Главниот задружен сојуз на НР Босна 
и Херцеговина, на Главниот задружен сој /з 
на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на 
НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на 
НР Црна Гора на состанокот одржан нг 1 август 
1958 година во Главниот задружен сојуз на ФНРЈ. 
во Белград се договорија највисоките цени по кои 
можат да се купуваат свежи и суви сливи и ракија 
од сливи од родот на 1958 година од индивидуални 
производители да бидат, и тоа: 

За. сливи 
Динари 

Видови на сливи 
а) Свежа слива: 
1) слива бр аница за извоз, што им одго-

вара на условите предвидени според 
•JUS (В2.032;55) за квалитетот I — — до 25 

2) слива браница за домашен пазар, што 
им одговара на условите предвидени 
според JUS (В2.032/55) 2 0 

3) слива за преработка и ..џ&ѕ^Ш^ШШ^^'^ 
и ел., индустриски кваЈШзФф 31|1&0 1 5 

• ""it' 'Л «-
4) слива за каца, ракиски к в а з Ц ѕ Ф $ д о 10 
б) сува слива, квалитетот 95/100 {неготинка) до 95 

За ракија 
Ракија од сливи — — — — — — — до 3 
Па цената на сувите сливи од претходниот став 

ќе и се додаде 0,50 динари за секое парче помалу 
од 100 парчиња во една Уз килограм суви сливи. 
Ако во ]/2 килограм суви сливи има повеќе од 100 
парчиња, цената од 95 динари за 1 килограм ќе 
се намали за 0,50 динари за секое парче сува слива 
над 100 парчиња во */2 килограм. 

Цената се подразбира за 1 килограм слива од-
носно 1 степен алкохол ракија франко натоварено 
во вагон односно друго превозно средство или 
франко магацинот на организацијата што врши 
откуп. 

2. Овој договор задолжителен е за сите сто-
пански организации од членот 72 ст. 1 и 2 и членот 
75д став 1 од Уредбата за трговската дејност и тр-
говските претпријатија и дуќани. 

3. Овој договор го одобри Државниот секрета-
ријат за работите на стоковниот промет. 

4. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1327 
5 август 1958 година 

Белград 
За Главниот задружен сојуз на ФНРЈ 

Генерален секретар, 
Светислав Јешиќ, е. р. 
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639. 

Врз основа на членот 75и од Уредбата за тр-
говската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 12/85, и 16/58) во врска со точката 1 од 
Наредбата за договарањето за цените по кои зем-
јоделските задруги ќе купуваат сел еко стопански 
производи од индивидуалните производители („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), претставниците на 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот 
сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на 
Главниот сојуз на селскостопанските задруги на 
НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР 
Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз 
на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на 
НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на 
НР Црна Гора постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДЕНИ НА ХМЕЛОТ ОД 

РОДОТ НА 1958 ГОДИНА 
1. Овластените претставници на Главниот за-

дружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на зем-
јоделските задруги на НР Србија, на Главниот со-
јуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска* 
на Главниот задружен сојуз на НР Босна и Хецего-
вина на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, 
на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и на 
Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на со-
станокот одржан на 29 јули 1958 година во Главни-
от задружен сојуз на ФНРЈ во Белград се догово-
рија највисоките цени по кои може да се купува 
хмел оЈузодот на 1958 година од индивидуалните 
произ^^|г^ели да бидат, и тоа: 

Н^ ^ериторијата на НР Словенија 
Класа н ахмелот Дин. за 1 кг. 

УКАЗИ 

I 
II 

III 
IV 

570 
550 
420 
250 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 

ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 
СУДАН 

I 
Се назначува 
Живорад Симиќ, досегашен отправник на ра-

ботите на ФНРЈ во Судан, за вонреден пратеник и 
полномошен министар Hav Федеративна Народна 
Република Југославија во Судан. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
Ш 

Овој указ влегува во сила * веднаш. 
У. бр. 18 

13 август 1958 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

На територијата на АП Војводина 
Класа на хмелот Дин. за 1 кг. 

. I 630 
II 580 

III 450 
IV 280 

Цената се подразбира за 1 килограм хмел 
франко натоварено во вагон односно во друго пре-
возно средство или франко магацинот на органи-
зацијата што врши откуп. 

2. Овој договор е задолжителен за сите стопан-
ски организации од членот 72 ст. 1 и 2 и членот 
75д ст. 1 од Уредбата за трговската дејност и тр-
говските претпријатија и дуќани. 

3. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1392 
16 август 1958 година 

Бел рад 
Главен задружен сојуз на ФНРЈ 

Генерален секретар, 
Светислав Јешиќ, е. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по пред-
лог од Државниот секретар за надворешни рабо-
ти, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО 
ТУРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И 

ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР ПА ФНРЈ ВО 
ТУРЦИЈА 

I 
Се отповикува 
Драгомир Вучинић од должноста на вонреден 

и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Турција. 
/ 1 1 

Се назначува 
Милош Царевиќ, досегашен ополиомошен мини-

стер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за вонреден и ополномошен амбасадор на 
Федеративна Неродна Република Југославија во 
Турцима. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 19 

13 август 1958 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" во бројот 27 од 28 јуни 1958 година објавува: 

Одлука за определување на бројот на прет-
ставниците на општествената заедница во управу-
вањето со републичките стопански комори; 
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Одлука за потврда на одлуките на на1родоните 
одбори за измени и дополненија на статутите на 
околиите. 

Одлука за избирање судии на окружните су-
дов--

лу ка за избирање судија на Вишиот стопан-
ски \ /д во Белград; 

Г"-кои за доградувањето на запади: 
за вршење дејности слични на стопан-

ските: 
"акон за финансирањето на изградбата на под-

робната каналска мрежа на подрачјето на хидро-
системот Дунав-Тиса-Дунав; 

Закон за надлежноста на органите за опреде-
лувгње- на растениски те болести и штетници; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
вишите училишта; 

Уредба за училиштето за социјални работници 
во Белград; 

Одлука за затапување на факултетите на 
Универзитетот во Белград; 

Одлука за исклучителното назначување на 
просветни инспектори; 

Решение за именување претседател и членови 
на одборите на Извршниот совет на Народното со-
брание на НР Србија; 

Наредба за височината на хонорарите на на-
ставниот персонал на Медицинскиот факултет на 
Универзитетот во Белград и на Вишото медицин-
ско училиште во Бе.гград за работа в»о здравстве-
ните установи; 

Наредба за работните места во здравствени 
установи што се сметаат опасни по животот или 
здравјето; 

Наредба за местата во кои постојат тешкотии 
за осигурување основна здравствена заштита; 

Решение за дополнение на Решението за опре-
делување на стручните надзорници за преглед на 
стручната работа на здравствените установи во 1958 
10 дина; 

Исправка на Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Извршниот совет на Народното собрание 
на НР Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
, „Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 25 од 26 јуни 1958 го-
дина објавуваат: 

Закон за оеновување на .Државен секретаријат 
за стоковен промет; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
спроведување на аграрна реформа и колонизација 
на подрачјето на НР Хрватска; 

Измени и дополненија на Општествениот план 
на НР Хрватска за 1968 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на НР Хрватска (Републичкиот буџет) за 
1958 година. 

Во бројот 26 од 28 јуни 1958 година објавуваат: 
Закон за слатководно^ рибарство; 
Одлука за определување бројот на претставни-

ците на општествената заедница што учествуваат 
во управувањето со републичките стопански ко-
мори; 

Одлука за основување Комисија за статути на 
народните одбори; 

Договор за највисоките цени на вишните, 
^странските лешници, пчелиниот мед и на сувите 
печурки; 

"Уговор за највисоките цени за вишната ма-
рас .!, лешникот истрански, сувите печурки и за 
медот. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 19 од 13 јуни 1958 година објавува: 

Уредба за организацијата и работата на Упра-
вата за водостопанство на НР Словенија; 

Уредба за организацијата и работата на Упра-
вата за шумарство на НР Словенија; 

Уредба за оковување Републичка тарифна ко-
мисија и за начинот на оковувањето и работата 
на околиските и општинските тарифни комисии; 

Одлука за нормите на данокот на доход од 
селското стопанство за 1958 година; 

Одлука за дополнение на Одлуката за возните 
олесненија на автобусите за учениците во стопан-
ските училишта; 

Решение за измени на Решението за о к о в у -
вање Завод на НР Словенија за трансфузија 
на крв; 

Решение за прогласување на патот Солкан-
тунелот Пановец за пат од II ред; 

Решение за именување член на Советот на 
уметничките академии; 

Решение за определување претставници на 
Извршниот совет и за определување на органи-
зациите што определуваат претставници во орга-
ните на Трговската комора на НР Словенија; 

Решение за определување претставници на 
Извршниот совет и за определување на организа-
циите што определуваат претставници во органите 
на Угостителската комора на НР Словенија; . 

Решение за определување претставници на 
Извршниот совет и за определување на организа-
циите што определуваат претставници во органите 
на Занаетчиската комора на НР Словенија; 

Решение за определување претставници на 
Извршниот совет и за определување на организа-
циите што определуваат претставници во органите 
на Комората за селско стопанство и шумарство на 
НР Словенија; 

Наредба за категоризацијата на положаите од 
точ. 1 до 14 на членот 3 од Уредбата за положај-
ните плати на службениците на .просветните уста-
нови; 

Наредба за определување на краиштата, работ-
ните места и гранките на шецијализацијата за кои 
може да се определи посебен додаток за службе-
ниците на здравствените установи; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Републичкиот собор на Народното 
собрание ма НР Словенија во ИЗ изборна околија. 

Во бројот 20 од 19 јуни 1958 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за организацијата и работата на Извршниот совет 
на Народното собрание на НР Словенија; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за пренесување работите од досегашната надле-
жност на Извршниот совет на Народното собрание 
на НР Словенија врз републичките органи на 
управата; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за привремено доделување алиментации на баби-
ците; 

Одлука за овластување на Одборот на Извр-
шниот совет за општи и управни прашања да од-
лучува во определени работи од надлежноста на 
Извршниот совет; 

Решение за именување претседател на Коми-
сијата за службенички работи на НР Словенија; 

Наредба за почетокот на работењето на Окру-
жниот суд во Љубљана за подрачјето на Околи-
скиот суд во Трбовље и на Окружниот суд во Ново 
Место за подрачјето на Околискиот суд во Севни-
ца, како и за делумичното пренесување на рабо-
тите од Околискиот суд во Севница врз Околи-
скиот суд во Трбовље, 



Страна 930 — Број 34 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 27 август 1958 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

« 
„Службени ли УТ Народне Републике Босне 

и Херцеговке" во бројот 19 од 31 мај 1958 година 
објавува: 

Правилник за завршниот испит во индустриски-
те и занаетчиските училишта со практична обука; 

Исправка на Решението за ословување Коми-
сија за поднесување предлози за напредување во 
звањата виши конзерватор, виши библиотекар и ви-
ши ерхивист. 

Во бројот 20 од 7 јуни 1958 година нема слу-
жбен дел. 

Во бројот 21 од 14 јуни 1958 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за организацијата и работата на Извршниот совет 
на НР ВиХ; 

Одлука за изборот на потпретседател и секре-
тар на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за именување претседател и членови 
на одборите и постојаните комисии на Извршниот 
совет на НР БиХ; 

Наредба за измени и дополненија на Наред-
бата за стопанскиот и спорскиот риболов и за 
определување на рибните п ледишта; 

Наредба за височината на трошоците на про-
метот во продажба на големо на определени видови 
жита и нивни преработки; 

Наредба за височината на трошоците на промет 
во продажба на големо на определени видови храна 
за добиток од индустриско потекло. 

. Во бројот 22 од 21 јуни 1958 година објавува: 
Одлука за измени на Одлуката за определу-

вање на процентот од годишниот износ на данокот 
на доход што треба да се наплати во одделни три-
месечја на 1958 година; 

Одлука за доделување и расподелба на сред-
ствата за подобрување на условите за користење 
на годишен и други одмори на работните луѓе 
и младината; 

Одлука за количините вино и ракија што можат 
производителите да ги потрошат во своето дома-
ќинство без плаќање данок на промет во 1953/59 
производна година; 

Одлука за определуваа - на делот од с р е д а т а -
тг во кој учествуваат Републичкиот фонд и око-
лиските фондови за унапредување на рибарството 
во 1958 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народната Република Ма-
кедонија" во бројот 19 од 7 јуни 1958 година обја-
вуван: 

Одлука за минималниот и максима ленот износ 
на надоместок за користење на споредни шумски 
производи во шуми од општествена сопственост; 

Решение за продолжување со работа на Дет-
ската болница за белодробна туберкулоза во Скопје 
како установа со самостојно финансирање; 

Решение за продолжување со.работа на Специ-
јалната болница за ТБЦ во Битола како установа 
со самостојно финансирање; 

Решение за именување членови на Вишиот ди-
сциплински суд при Извршниот совет; 

Решение за именување членови на Дисциплин-
скиот суд при Извршниот совет; 

Решение за определување општествени и други 
организации и установи чии претставници уче-
ствуваат во управувањето со Угостителската ко-
мора на Народна Република Македонија; 

Решение за определување општествени и други 
организации и установи чани претставници учеству-
ваат во управувањето со Занаетчиската комора на 
Народна Република Македонија; 

Решение за определување општествени и други 
организации и установи чии претставници учеству-
ваат во управувањето со Земјоделско-шумарската 
комора на Народна Република Македонија; 

Решение за определување општествени и други 
организации и установи чии претставници учеству-
ваат во управувањето со Трговската комора на НР 
Македонија; 

Наредба за одобрување на трошоците на про-
метот на големо на добиточната храна од инду-
стриско потекло; 

Наредба за одобрување на трошоците за про-
метот на големо на житариците и производите од 
ж и т а р и ц а 

Правилник за плантажно пошумување, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Го-
ре,, во бројот 16 од 20 јуни 1958 година објавува: 

Одлука за основување трговска комора и Уго-
стителска комора на Народна Република Црна 
Гора; 

Решение за престанок со работата на Станицата 
за рибарството во Плав. 
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